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Od: Dyrektora rajdu           Liczba stron: 2
Do: Wszystkich zawodników/członków załóg          Załączniki:     1

W Regulaminie Uzupełniającym zawodów dokonuje sięnastępujących zmian / uzupełnień:

1. Dodatkowe dokumenty do okazania na Odbiorze Administracyjnym w dniu 11.12.2020:
- oświadczenie o stanie zdrowia w związku z pandemią (wypełnione przez wszystkich członków zespołu) -  do 
pobrania ze strony raj.internetowy.pl

2. Samochód Peugeot 208 nr homologacji A57-80 będzie klasyfikowany w klasie R3.

3. Pkt. 2.6 Główne Osoby Oficjalne - uzupełninie

Bartłomiej Urbański   - Delegat Techniczny ds. samochodow elektrycznych
Karol Ropielewski  - Asystent Dyrektora ds. bezpieczeństwa

4. Organizator zawodów informuje, że za zgodą GKSS PZM dopuszcza do rywalizacji w klasie
R1 samochód elektryczny Citroen C3 ERX. Samochód ten posiada paszport techniczny FIA (jest
zgodny z regulaminem FIA), w trakcie zawodów  będzie on oznaczony symbolem graficznym
wysokiego napięcia umieszczonym przy numerze startowym (czarna błyskawica na żółtym
tle). Procedury bezpieczeństwa zawarte są w planie zabezpieczenia rajdu. Do auta mogą
zbliżać się tylko członkowie zespołu STARD oraz przeszkolone osoby z zakresu bezpieczeństwa.

5. Kara czasową nakładana zgodnie z punktem 12.3 Regulaminu Uzupełniającego  (5 sek. za każde przesunięcie 
lub potrącenie wygrodzenia wymagające odbudowy) dotyczyć będzie jedynie ponumerowanych wygrodzeń, 
które znajdują się na opublikowanych rysunkach  Odcinków Specjalnych. 

6. Zmianie ulega program rajdu. Zmianie ulegają godziny odcinka testowego

ODCINEK TESTOWY Miejsce: Tor Modlin Czas : piątek, 11.12.2020r. godz. 15:30-18:05 

Numery: 31-47 godz. 15:30-16:15 
Numery: 16-30 godz. 16:25-17:10 
Numery: 1-15 godz. 17:20-18:05 



7. Reklama dodatkowa organizatora:
- Motowizja – 2 sztuki – przód i tył auta
- Moto Auto Klub – 1 sztuka – przód auta
- Chmura Krajowa – 2 sztuki – bok auta pod numerami startowymi
- Trecom – 2 sztuki – bok auta pod numerami startowymi

8. W załączniku nr 1 opublikowany został nowy harmonogram imprezy. Zmianie ulegają tylko nazwy odcinków 
specjalnych. Długości odcinków  oraz godziny ich rozegrania pozostają bez zmian.

Załącznik nr.1:
   

Dyrektor Imprezy Maciej Matysiak
 Zatwierdzony przez OKSS w dniu 09.12.2020


